Straatvereniging Peperactief, voor en door Peperstraters
1 mei 2020
1. KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR
‘ONZE’ BERT KLERKS!
Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem Alexander behaagd
Bij de lintjesregen van 2020 heeft het Koning Willem Alexander behaagd ‘onze’
Bert Klerks een koninklijke onderscheiding toe te kennen,

2. EEN KORT OVERZICHT
Als iemand een lintje verdiend heeft is het wel Bert Klerks.
Een bekende Oisterwijker die heel veel voor de gemeenschap heeft betekend en dat
vooral belangeloos heeft gedaan. Een greep uit zijn activiteiten naast het tuincentrum
aan de Peperstraat:
- Bert onderhoudt al heel lang het Natuurtheater. Een beetje betaald door de gemeente maar vooral ook onbetaald omdat hij deze Oisterwijkse parel in zijn hart
heeft gesloten.
- Bert heeft onze Vrijheidseik op de Lind behoed voor kap
- Bert is lang lid geweest van de wijkraad Waterhoef
- Bert heeft aan de wieg gestaan, was medeoprichter van het Oisterwijkse B-team
waarvoor hij onlangs de groene eekhoorn heeft gekregen uit handen van Jan
Zandbergen
- Bert is vol betrokken geweest bij de pilot voor het project Groen voor Grijs Oisterwijk, onderzoek van Alterra (verbonden aan de Wageningen University and
Research) naar positieve invloed van meer groen in de leefomgeving en op het
welbevinden van met name ouderen en verminderde zorgvraag daardoor.
- Bert heeft na afloop van de pilot de stichting Groen voor Grijs Oisterwijk opgezet om een vervolg te geven aan de 4-jarige pilot Groen voor Grijs.
- Bert stond aan de wieg van de straatvereniging Peperactief en stelt altijd zijn
middelen ter beschikking van de straatvereniging. We denken dan aan de kas
waar we activiteiten mogen organiseren of de ruimte waar we de jaarvergaderingen mogen houden. Naast meubilair, servies, bestek, koffie, thee, drank etc. etc.
En dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder de niet aflatende steun van
Annie. Dus naast Bert ook Annie van harte gefeliciteerd met de toekenning van
de onderscheiding. Eigenlijk is hij een beetje van jullie beiden!
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3. UITREIKING
Het zijn bijzondere tijden, gedomineerd door de coronacrisis.
In de ochtend heeft de Burgemeester telefonisch meegedeeld dat aan Bert de eer
te beurt viel om een koninklijke onderscheiding te ontvangen.
Fysiek zal de onderscheiding op een later moment – na corona – worden uitgereikt. Hieronder een foto van de telefonische mededeling (foto:Lambert Duijs).

.

Wij zijn trots op ‘onze’ Bert, het is hem van harte gegund en bijzonder verdiend
door zijn langdurige en belangeloze inzet voor onze gemeenschap en de natuur.
Wij verzoeken alle leden op deze speciale dag de vlag uit te hangen en om
12:30 uur tegenover het tuincentrum te verzamelen om een toost op Bert (en
Annie) uit te brengen.
Namens het bestuur van de straatvereniging Peperactief,
Lambert Duys, voorzitter
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